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Met genoegen terugzien op derde reünie 
Velen van de ongeveer 250 deelnemers aan de derde Vreugdenbillenreünie zullen 
evenals ik met genoegen terugdenken aan die zaterdag in De Brug in 's-Gravenzan
de. Op 23 september 1995 was dit gezellige samenzijn in het Westland e~~ evene
ment waar vele (verre) familieleden en bekenden elkaar na soms lange tiJd weer 
terugzagen. 

Ruim voor half tien liep de hal van De Brug 
op die bewuste zaterdagmorgen geleidelijk 

_ n vol. Het geroezemoes van steeds meer 
Aemmen was bij wijze van spreken niet van 
de lucht. Organisator Job Vreugdenhit had 
voor het ochtendprogramma twee interessan
te en leerzame uitstapjes in petto. Omstreeks 
tien uur stonden de bussen van Vreugde 
Tours klaar om groepjes Vreugdenhillen, 
jong en oud, te vervoeren naar het Fort aan 
den Hoek van Holland of naar het Westlands 
Museum. Het is plezierig achteraf te mogen 
vaststellen, dat alle deelnemers na afloop van 
de uitstapjes enthousiast terugkeerden. 

Poppenkast 
In De Brug was van alles te doen. Secretaris 
Aat en bibliothecaris Tom Vreugdenhil waren 
in een van de zalen druk doende in een aparte 
stand geïnteresseerden voor te lichten over 
onze uitgebreide Vreugdenhillenbibliotheek 
of - en dat was met name Aats taak - nog wat 
familie-artikelen aan de man te brengen. Op 
een andere plaats in De Brug werden de 
aanwezige kinderen op een leuke manier 

r ziggehouden door Valery Preston met 
Verhaaltjes, poppenkast, goochelen en 
ballonnen. En wie zo langzamerhand trek 
kreeg, kon zich te goed doen aan soep, brood 
en drank; alles goed verzorgd door het 
personeel van De Brug. 

Buitenlandse gasten 
Het officiële gedeelte van de dag begon om 
half twee met een welkomstwoord van 
ceremoniemeester Job Vreugdenhit. Hij liet 
blijken erg blij te zijn met de aanwezigheid 
van Vreugdenhillen uit de Verenigde 
Staten, Canada, Zuid-Afrika, Spanje en 
Oostenrijk. Voorzitter Dik Vreugdenhit 
haakte daar in zijn openingstoespraak direct 
op in door deze buitenlandse gasten ieder 
afzonderlijk in hun eigen taal hartelijk 
welkom te heten. Terecht werd deze geste 
met veel applaus begroet. Later vulde de 
ceremoniemeester nog aan dat Dik zijn in 
Hongarije geboren moeder in haar eigen taal 
in de zaal had kunnen verwelkomen. 
De openingstoespraak van de voorzitter had 
een klassieke verdeling naar verleden, heden 
en toekomst. Wat dat verleden betreft werden 
de inspanningen, activiteiten en het doorzet
tingsvermogen van Koos Verhulst gememo
reerd, wiens jarenlang vergaren van gegevens 
en opzetten van stambomen uiteindelijk 
resulteerde in ons Vreugdenhillenboek. 
Dik Vreugdenhil meende ook de huidige 
actieve bestuursleden in het zonnetje te 
moeten zetten. Hij noemde allereerst 
secretaris Aat, die nauwgezet het gehele 
adressenbestand in de computer in stand 
houdt en alle wijzigingen daarin verwerkt. 
Ook de penningmeester, Jaap, passeerde de 

revue. Hij is de man, die niet alleen 
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de financiën keurig bijhoudt, maar 
ook de bestedingen goed in de gaten 
houdt. Tenslotte kwam hij bij Tom, de 
bibliothecaris, die een uitgebreide 
verzameling boeken, teksten, artikelen 
en andere zaken van de hand van de 
Vreugdenhillen beheert. Lof was er 
ook voor de redactie van de Vreugde
schakel voor wie het- aldus voorzit
ter Dik Vreugdenhil - een hele klus is 
om telkens weer een prettig en 
leesbaar blad te vullen. Voor de 
toekomst deed de spreker een beroep 
op de aanwezigen om belangstellend 
en actief te blijven. (Elders in dit 
nummer vindt u een uitvoeriger 
weergave van deze openingstoe
spraak, red.) 

Experiment 
De plaats van de voorzitter op het podium werd 
vervolgens ingenomen door Jack Vreugdenhil, 
nog bekend van de vorige reünie. Hij droeg een 
zelf gemaakt gedicht voor, dat geënt was op de 
naam Vreugdenhit Bundeltjes met gedichten 
van zijn hand konden in de pauze, gesigneerd 
en wel, worden aangeschaft. 
Voor die pauze was er nog gelegenheid te 
luisteren naar een optreden van de zes man 
sterke band Oversized. Niet voor iedereen 
betekende de ten gehore gebrachte muziek puur 
luistergenot, maar als experiment mocht het 
optreden niettemin geslaagd genoemd worden. 
Enkele meer bekende melodieën werden met 
handgeklap begeleid. 

Bloemen 
Aan het eind van de gezellige familiedag trok 
mevrouw Aben-Nederpeld de aandacht van de 
aanwezigen met haar causerie Over genealogie 
en hoe nu verder? Over haar eigen genealogie 
vertelde ze op een enthousiaste en leuke manier 
tal van bijzonderheden. Aan de hand van een 
tiental punten wist ze ]iaar gehoor op een 
overtuigende wijze aan te sporen toch vooral 
door te gaan met een 'actieve' stichting. Vooral 
de ouderen zouden herinneringen moeten 
vastleggen uit hun verleden; niet alleen 
interessant voor de familiekrant maar zeker ook 
voor het nageslacht. 

Bij zijn afrondend woordje dankte de ceremo
niemeester iedereen voor zijn of haar aanwe
zigheid. De medewerkers en de mensen van De 
Brug kregen bloemen aangeboden. Op zijn 
beurt dankte de voorzitter Job Vreugdenhil en 
zijn staf voor hun geweldige inspanningen. Ook 
voor hen waren er bloemen. Het was het eind 
van een fijne dag. We zien uit naar de volgende 
reünie. Tot het jaar 2000! 

Tiemen 

De beste wensen 
voor 1996 

Of de volgens haar mooie kaart in 
'Vreugdenhilschakel' mocht, want dat 
zou ze leuk vinden. Dat schreef Betty 
Vreugdenhil ons, volgens het poststem
pel uit Utrecht. Wij vinden dat ook leuk 
en de kaart heel mooi. Helaas bleek 
plaatsen technisch niet mogelijk. Dank 
aan Betty en aan alle andere zenders van 
goede wensen ter gelegenheid van 
Kerstmis en de jaarwisseling. Al is het 
inmiddels februari , wij wensen ook u 
graag een voorspoedig 1996. 

Bestuur en redactie 
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Over de naam gesproken 

Zeven afleveringen lang - de laatste vindt u in Vreugdeschakel no. 22 van juni '92-
filosofeerden we wat over de naam Vreugdenhit Aan de hand van vele reacties van 
naamgenoten uit binnen- en buitenland zetten we op 'n rijtje wat anderen soms van onze 
geslachtsnaam hadden gemaakt. Toen we in '90 de rubriek startten, herinnerden we aan 
Shakespeare's dichtregels uit Romeo and Juliet: 'What 'sin a name?' We dachten en 
stelden toen al, dat Vreugdenbillen maar wat blij zijn, dat ze heten zoals ze heten en niet 
Van Poepele of Naaktgeboren. 
Het kan natuurlijk nog erger want je zult - zoals we onlangs lazen- als hersenchirurg 
maar Koppendraaier of als predikant Van de Ketterij heten. 

Nu, zes jaar en vele ontmoetingen met 
diverse Vreugdenhillen verder, durven we de 
stelling aan, dat Vreugdenhillen geen enkel 
probleem met hun geslachtsnaam hebben. 
Natuurlijk, je hebt er die met de naam 
dwepen en je hebt er die er onverschillig 
over doen. Maar niemand vindt het een nare 
naam. Nee toch? 

Loting 
Misschien vraagt u zich af: 'Waarom zoveel 
woorden vuil gemaakt aan alweer die naam.' 
Dat zullen we uitleggen. Destijds begonnen 
we deze rubriek met de opmerking, dat je 
vader voor je leven besliste hoe je heette, of 
je wilde of niet. Maar dat zou binnenkort wel 
eens anders kunnen zijn. Er lag tot voor kort 
bij de Tweede Kamer een door het vorige 
kabinet ingediend wetsvoorstel tot wijziging 
van het naamrecht. De voorgestelde verande
ring hield in, dat kinderen in de toekomst 
niet langer automatisch de naam van de 
vader zouden krijgen. De ouders moesten het 
over de naam van de kinderen eens worden 
vóór de geboorte van het eerste kind. Kozen 
ze bijvoorbeeld voor de naam Vreugdenhil, 
dan zouden alle kinderen die ze kregen, zo 
heten. Werden vader en moeder het evenwel 
niet eens, dan zou -aldus dit wetsvoorstel- de 

ambtenaar van de burgerlijke stand door 
loting bepalen of het kind Vreugdenhil zou 
heten of de naam van de moeder dragen. 
In dit wetsvoorstel was ook nog geregeld, dat 
zolang het oudste kind nog geen tien jaar oud 
was, een verzoek tot wijziging van de 
achternaam kon worden ingediend. 

Nota 
Maar kabinetten 'leven' ten hoogste vier 
jaar. Er kwam een ander kabinet, dat het 
genoemde wetsvoorstel introk. In mei van 
het vorige jaar meldden persorganen, dat 
staatssecretaris Schmitz van Justitie van 
mening was, dat echtparen zelf moesten 
bepalen of hun kinderen de naam van de 
vader of die van de moeder zouden krijgen. 
Als ze het vóór de trouwdag daarover niet 
eens waren geworden, overwoog de staatsse
cretaris het huwelijk wettelijk onmogelijk te · 
maken. Kennelijk was er in de Kamer zoveel 
weerstand tegen dit standpunt, dat er in de 
nota van september 1995 van een ander 
voorstel wordt uitgegaan. 
Staatssecretaris Schmitz vindt nu, dat bij de 
geboorte van het eerste kind moet worden 
gekozen voor de naam van het kind; worden 
vader en moeder het niet eens, dan krijgt het 
kind de naam van de moeder. Daartegen zijn 

Samen bouwen aan foto-archief 
De inzendingen voor de expositie van familiefoto's trokken tijdens de familiereünie op 23 
september jongstleden veel belangstelling. Het beperkte aantal ingezonden foto's vormen 
een goede basis voor een foto-archief, maar het zijn er nog wel veel te weinig om het idee 
van een eigen archief of een foto-album uit te werken. 

Het bestuur ziet het als een nieuwe activiteit 
te blijven proberen zo'n archief op te zetten 
en na verloop van tijd te overwegen een 
foto-album van de familie uit te geven. 
Maar daarvoor is het - net als bij andere 
activiteiten - natuurlijk wel noodzakelijk dat 
u meedoet. En dus - we herhalen het nog 
maar eens een keer - ga er eens voor zitten, 
haal de foto-albums of de schoenendozen 
met foto's maar tevoorschijn, bekijk ze goed 
en zend ze in. Foto's van Vreugdenhillen, al 
dan niet bij of voor een woonhuis, boerderij, 
kas of vee, enfin, noem het maar op. 
V oorbeelden vindt u in ons familieboek. 
Ook de foto bij dit artikel kunt u als richtlijn 
beschouwen. Deze opname was ook te zien 
op de expositie tijdens onze reünie. 

Scherp 
Een beetje interessante foto dus, en goed 
scherp, want er moet een afdruk van 
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gemaakt kunnen worden. Maak er vooral ook 
een onderschrift bij. En als 
u soms nog over het 
negatief van de foto 
beschikt, des te beter, 
stuurt u die dan mee. 
Vanzelfsprekend krijgt u 
alles te zijner tijd weer 
terug. U kunt uw zending 
adresseren aan ons 
secretariaat, Hohorst 24, 
2678 DD De Lier. 
Wij zullen u er in de 
toekomst waarschijnlijk 
nog wel aan herinneren. 
Toch nog één keer met 
nadruk: neem nu die 
moeite en doe uw familie
leden een. plezier door één 
of meer foto's in te 
zenden. 

uiteraard heel wat bezwaren naar voren te 
brengen, denkt u maar aan mogelijke extra 
problemen bij echtscheidingen, een groeiend 
aantal juridische procedures, problemen op 
het terrein van de registratie en het vermoe
delijke einde van de genealogie in klassieke 
zin. Dat laatste zou een geweldige klap voor 
onze familiestichting zijn!! 

Hopen 
In NRC Handelsblad van 28 december 
jongstleden schreef lrene Diependaal, 
historicus en bestuurskundige: 'Waarom niet 
het oude systeem - d.w.z. de automatische 
toekenning van de naam van de vader -
aangevuld met de mogelijkheid om de naam 
van de moeder in te voeren? Theoretisch was 
dit al mogelijk, maar in de praktijk maakten 
weinigen gebruik van die mogelijkheid. 
Dynastieke (denkt u daarbij aan ons konings
huis en de naam van de moeder, red.) 
belangen en persoonlijke voorkeuren kunner. 
dan worden bereikt zonder huwelijksproble
men, juridische strijd en vastgelopen 
bureaucratie.' 

Op de vraag wanneer deze nota in de Tweede 
Kamer in behandeling komt, weten wij nog 
geen antwoord. Voorlopig blijft alles bij het 
oude. Wat de toekomst betreft, hopen alle 
rechtgeaarde Vreugdenhillen natuurlijk, dat 
de meerderheid van de Kamer het idee van 
Irene Diependaal deelt. En dat ook huwende 
vrouwelijke Vreugdenhillen hun meisjes
naam voor hun kinderen wensen te blijven 
behouden? 
Vindt u van niet? En wat vindt u überhaupt 
van de voorstellen van staatssecretaris 
Schmitz? Uw reacties wachten wij gaarne af! 

Jaap (red.) 

Vijfzusters Vreugdenhil,oochtersvan 
Co melis VreugdenhiJ (NV/11 f) en]acoba Wilhelmina van 

Buuren (v.Ln.r. Hele na (Lena), MagMie na, Geerije, 
ElisabethenComelia) 



Vreugde op de heuvel 

Tijdens deze derde familiereünie droeg Jack 
Vreugdenbil (K XI aj) uit Vaassen dit door hemzelf 
gemaakte gedicht voor. Ook tijdens de vorige familie
bijeenkomst reciteerde hij een gedicht van zijn hand. 
Jack Vreugdenbil publiceerde tot dusver drie gedich
tenbundels (o.a. Handen tot vuisten). Hij werkt aan 
een vierde bundel, een roman en een kinderboek. 

Vreugde op de heuvel 

Wie had het ooit gedacht? 
VREUGDENBIL 

Vreugde op de Hili, 
voor het nieuwe nageslacht. 

Een geslacht van macht en kracht. 
Een geslacht dat gaat en wacht. 
Naast het oude toch van toen, 
mag de jeugd hetzelfde doen. 

De geslachten gaan en komen, 
geslachten vol van dromen. 
De heuvel op, de heuvel af. 

Soms wat lopend, soms in draf. 
Om de vaandels door te geven, 

aan hen die straks nog moeten leven. 
Want het leven van een Vreugdenhil, 

dat is vlak, niet stil. 
Maar bruist op elk gebied. 

't Is alles vreugde-heuvel wat men ziet. 
In staat en kerk en maatschappij, 

îS Vreugdenhil er altijd bij. 
De boer, de landman en de knecht. 
Het gaat hen allen toch niet slecht. 
De tuinder met zijn mooie kassen, 

staan vol met bloemen en gewassen. 
De dominee en de pastoor. 

Zij geven steeds Gods woord weer door. 
Zodat de Vreugdenhil zou weten. 
Waardoor de zegen, voor het eten. 

En zelfs in de ministemaad, 
is er een Vreugdenhil die praat, 
hij weet al waar het over gaat. 

De bussen rijden af en aan, 
waar je Vreugde-Tour al op ziet staan. 

In vreemde landen zegt men vaak, 
die Vreugdenhil, 

dat is een goeie zaak. 
Een zaak van dichters en van schrijvers. 
Een geslacht van aanwas en van blijvers. 

Vraag het maar aan Vreugdenhit 
Zij weten altijd wat u wil. 

En is er soms een vreugje zoek? 
Kijk dan in het geslachtenboek. 
U kunt er altijd weer in vinden, 

de geslachten en beminden. 
Goed zo, goed zo, 

Vreugdenhillen-heuvel. 
Maakt het gezellig hier met uw gekeuvel. 
Want mensen die hun naam ZO dragen, 

met liefde en trots, 
zoals wij zagen, 

dan is dat zeker weten 'VREUGDENHIL'. 
Vergeet het nooit. 

Maar onthoudt het, ALLE DAGEN. 

'Jee Vee' 

Jack VreugdenhiJ 

(van onze speciale reporter Jan

Pieter uit Groesbeek) 

'Tot de volgende keer, 
jongens' 
Hij moest vroeg op; van Groesbeek naar 
's-Gravenzande ben je echt wel even onder
weg. Toen hij in De Brug in 's-Gravenzande 
z'n 'heerlijk kopje thee met cake' op had, ging 
Jan-Pieter Vreugdenhit eerst maar eens 'n 
babbeltje maken met deze en gene van de 
familie. 'En toen', rapporteerde hij, 'ben ik 
een mooie blauwe stropdas gaan kopen in het 
winkeltje van Aart. Die mevrouw die erbij 
stond zei dat ik hem meteen om moest doen. 
Ik heb ook nog een mok gekocht (die kostte 
een tientje van m'n zakgeld).' 
Was hij toen platzak? Hij onthield ons deze 
informatie. Wel stapte hij welgemoed in een 
grote bus: op naar het museum. 'Dat wordt 
een ramp', zei Jan-Pieters neefje, 'want m'n 
vader leest alles'. Ze hadden geluk: er 
verscheen een rondleider en voor de respectie
ve vaders zat er niets anders op dan aan te 
sluiten. 
En Jan-Pieter genoot. 'Ik heb er veel van 
opgestoken; hoe ze vroeger werkten en zo'. 

Slapen 
Terug in De- Brug rueuwe pret: poppenkast, 
goochelen en een mevrouw die 'beesten van 
ballonnen maakt'. 'En weet je wat ik kreeg? 
Eén met een roze giraffe erop'. Ja, Jan-Pieter 
kon z'n lol niet op. Des te schrijnender z'n 
mededeling: 'Maar die is al weer kapot'. Zo 
gaat dat helaas. Er waren evenwel nog veel 
meer zaken die indruk maakten op onze 
jeugdige Groesbeekse verslaggevt;r. 'De 
toespraak vond ik heel mooi en het gedicht 
ook' . Let wel, Jan-Pieter vond het niet alleen 
mooi, nee, heel mooi. Kun je je voorstellen 
wat er in z'n kindergemoedje is omgegaan 
toen hij, even afgeleid, iets zeer laakbaars 
vaststelde. Misschien heeft hij nog wel even 
geaarzeld of hij dat in zijn verslag zou 
opnemen. Maar ja, eigen schuld, dikke bult! 
Dit schreef hij: 'Mijn vader en mijn oom 
gingen meteen zitten slapen, net als in de 
kerk'. Niet te geloven Jan-Pieter! Ook de 
band vond ie leuk. 'Maar wel 'n beetje hard. 
Veel mensen namen daarom de benen. Dus, 
Job en Aart, bedankt voor de goede organisa
tie en tot de volgende keer. 
Maar kan er over vijf jaar wel een klassiek 
bandje komen?' 

Leuk 
Het verslag was nog niet af. 'We gingen 
eerder weg om te kijl<çn naar het graf van 
Willem van Oranje in Delft. Bij de kassa van 
de kerk zag een meisje aan mijn stropdas dat 
ik een Vreugdenhil was. Haar moeder was ook 
naar de reünie. Dat vond ik heel leuk'. 

Wij ook, Jan-Pieter! Bedankt voor je verslag! 
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Voorzitter Dik Vreugdenhil: terugblikken met gepast enthousiasme 

'Het bestuur heet u van harte welkom op deze alweer derde familiereünie. Op 6 oktober 
1990 waren wij op dezelfde plek bij elkaar om onze tweede familiereünie te vieren. Wij 
houden zoals u merkt de traditie om eenmaal in de vijf jaar als één grote familie bij 
elkaar te komen tot dusver aardig in ere.' Met deze woorden leidde voorzitter D. Vreug
denbil zijn toespraak in tijdens de op 23 september jongstleden georganiseerde bijeen
komst. Met een zekere trots begroette hij vervolgens speciaal de uit het buitenland 
gekomen familieleden in het Engels, Duits en Spaans, vaststellend, dat hun komst duide
lijk maakt dat er een grote aantrekkingskracht van de familie uitgaat. 

Hoewel het aantal van 250 aanwezigen lager was dan tijdens de vorige bijeenkomst, zei de 
voorzitter verheugd te zijn over deze opkomst. 'Vele familiestichtingen in Nederland lukt 
dat niet. Ik heb mij laten vertellen dat wij daarom uniek zijn. Wij menen daaruit te 
mogen afleiden dat vele familieleden onze stichting een warm hart toedragen en vertrou
wen hebben in de activiteiten die zij ontwikkelt.' 

Familievirus 
Hij stelde daarop voor deze activiteiten onder 
de loep te nemen, daarbij kijkend naar 
verleden, heden en toekomst. Hij meende te 
moeten beginnen met aandacht te vragen 
voor Koos Verhuist, met wie het allemaal is 
begonnen. 'Hij wilde meer te weten komen 
over de handel en wandel van zijn grootvader 
Jacob Vreugdenkil en bleef wat dit familielid 
betreft met een aantal belangrijke vragen 
zitten, die hij zelf wilde beantwoorden. 'En 
het beantwoorden van de eerste vragen leidde 
allengs tot het stellen van nog meer vragen,' 
aldus de spreker. 'Totdat Koos belandde,' zo 
vervolgde hij, 'bij gemeente-archieven en het 
Centraal Bureau voor Genealogie. Koos 
bleek besmet te zijn met een virus, een soort 
familievirus, waar geen medicijn tegen 
gewassen bleek. Diagnose: besmetting met 
genezing na vier jaren van zware arbeid. 
Besmetting is één ding, een ander ding was 
dat Koos een nogal hoge koorts had, want hij 
nam de zaak erg serieus op en voerde het 
werk met een hoge mate van precisie uit. De 
gegevens die hijzelf had verzameld vervlocht 
hij met de gegevens die anderen hadden 
verkregen. Bij zo'n professionele aanpak 
paste het niet de verzamelde gegevens toe te 
vertrouwen aan een setje stencils in een of 
andere multoband. Nee, er moest een heus 
boek worden uitgegeven. Maar de drukkosten 
werden geschat op f. 40.000,- en niemand 
kon van Koos verlangen dat hij zo'n finan
cieel risico nam. Al pratend ontstond - ik 
geloof afkomstig van Maarten Vreugdenhil, 
toen woonachtig in Velp - het lumineuze idee 
om een stichting op te richten die het boek 
zou uitgeven en de eventuele aansprake
lijkheid overnemen. Vanaf het moment 
waarop bekendheid werd gegeven aan dit 
idee, liep het storm en stroomde het geld 
binnen. Toen ook nog twee Vreugdenhillen 
uit het Westland zich financieel garant 
stelden, durfde men de grote stap te nemen 
en het bedrag te investeren. Het resultaat 
mocht er zijn: ons familieboek met titel Het 
Westlandse geslacht Vreugdenhil. Zo is het 
begonnen. Met zo'n prachtig boek en de 
ontdekking dat alle Vreugdenhillen afstam
men van dezelfde stamvader, waren er 
voldoende aanleidingen om de banden tussen 
de familieleden aan te halen en vooral ook 
met het oog op de toekomst verder te 
verstevigen van de familiestichting.' 
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Speerpunten 
Voorzitter Dik Vreugdenkil memoreerde 
hierna het belangrijke feit, dat in dezelfde 
maand waarin de derde familiereünie werd 
gehouden, de familiestichting haar twaalfen
eenhalfjarig bestaan herdacht. Hij stelde voor 
de reünie ook een beetje te beschouwen als 
viering van dit twaalfeneenhalfjarig bestaan. 
Terugkijkend op de afgelopen vijf jaar 
meende hij dat er alle reden voor het bestuur 
was om terug te blikken met gepast enthousi
asme. De speerpunten of kapitaalgoederen 
van de Stichting noemde hij de Vreugdescha
kel, het werk van de secretaris en de biblio
thecaris en de financiële bijdragen van de 
leden van de Stichting. 'Ook met een blad als 
de Vreugdeschakel, dat door de goede 
samenwerking van de eindredactie met 
L+J van Dalen die de vormgeving en pro
duktie verzorgt, iedere keer van een kwalita
tief hoog niveau is, zijn wij uniek onder de 
familiestichtingen,' stelde voorzitter Dik 
Vreugdenkil vast. Hij noemde secretaris Aat 
Vreugdenkil 'de grote onzichtbare motor van 
de Stichting, die beheert en regeert' 
en prees bibliothecaris Tom Vreug
denkil voor zijn 'ontzettend' veel tijd 
eisende activiteiten. 'Hij oriënteert 
zich nu op de aanschaf van een 
computerprogramma dat ervoor moet 
zorgdragen, dat de gegevens uit de 
familiekroniek kunnen worden 
verwerkt in een mogelijke toekomsti
ge herziene uitgave van ons familie
boek. Uw financiële bijdragen stellen 
ons in staat alle acties uit te voeren. U 
bent een trouwe gever. Wij trekken 
daaruit de conclusie dat u vertrouwen 
heeft in de activiteiten van de 
familiestichting. Onze penningmees
ter zorgt er weer voor, dat een en 
ander op de juiste wijze wordt 
geboekt,' aldus de voorzitter. 

Beroep 
Met betrekking tot de toekomst 
merkte hij op: 'Wij kunnen terugzien 
op vijf interessante jaren. Het klinkt 
misschien wat zelfgenoegzaam. Wij 
zijn er ons evenwel van bewust, dat 
wij alert moeten blijven en mogen dan 
ook niet te snel tevreden zijn. Kijkend 
naar de toekomst zullen wij ons 
daarom de vraag moeten stellen: doen wij de 

goede dingen en doen wij de dingen goed?' 
Vervolgens deed hij een beroep op zijn 
gehoor om de redactie van de Vreugdescha
kel van wat meer berichten te voorzien. 'Nog 
te veel wordt het blad volgeschreven door 
een te kleine groep familieleden. Het is een 
blad "voor en door de familieleden".' Zijn 
suggestie was met Kerstmis in het vooruit
zicht een kerstgroet aan het secretariaat te 
zenden met de bedoeling dat hieraan 
publiciteit zou worden gegeven in de 
Vreugdeschakel. 'Wie weet helpt u dit een 
beetje over de drempel heen en stuurt u in 
het vervolg wat gemakkelijker een berichtje 
naar de redactie,' hoopte hij. 
'En,' vervolgde de voorzitter, 'als ik nu toch 
mensen aan het oproepen ben, vraag ik u met 
klem de familiegegevens (geboorte-, 
huwelijks- en overlijdensberichten) aan de 
secretaris te blijven zenden. Deze informatie 
is van groot belang voor ons. Vergelijkt u h 
maar eens met het belang van zuurstof voor 
het dagelijks leven. Een familiestichting kan 
niet "ademen" zonder juiste familiegege
vens.' 

Perfect 
Vervolgens richtte hij zich speciaal tot de 
organisator van de familiereünie, Job 
Vreugdenhil. 'Het ziet er weer perfect uit, 
omdat hij alle touwtjes in handen heeft en de 
ideeën heeft aangebracht. Dankt u hem met 
een applaus!' Aan het slot van zijn toespraak 
sprak voorzitter Dik Vreugdenkil de hoop uit 
dat de uitstapjes die 's morgens hadden 
plaatsgevonden in de smaak waren gevallen 
en wenste hij iedereen een genoeglijke 
middag toe. 

VooniJJerDik Vreugdenhil: 
' ... gepastentlwusiasme .. ' 



Belevenissen op de elektronische snelweg 

Enkele jaren geleden ontdekte ik publikaties van twee Amerikaanse familieleden die nog 
niet in onze genealogie voorkwamen (zie Vreugdeschakel nr. 21 van februari 1992). De 
vraag waar deze twee familieleden thuishoren in de stamboom blijft je natuurlijk bezig
houden zolang er geen oplossing is. Een brief schrijven naar de VS leek niet zo'n goed 
idee, omdat we daar al slechte ervaringen mee hadden. Langzamerhand kwam echter een 
andere mogelijkheid in zicht: de elektronische snelweg ofwel Internet, een wereldwijd 
computernetwerk voor het raadplegen van informatie en het uitwisselen van berichten. 

Met name deze laatste mogelijkheid leek de 
moeite van het proberen waard. Het sturen 
van een bericht is vrij simpel. Een stukje 
tekst kan direct, zonder tussenkomst van 
printer, envelop en postzegel via een 
telefoonlijn naar een computer in de buurt 
worden gestuurd. Het netwerk zorgt dat het 
bericht ter plaatse komt. Van Nederland uit 
naar de Verenigde Staten of andersom kost 
het enkele uren voordat het bericht aankomt 
en omdat het via een computer in de buurt 
gaat, zijn de telefoonkosten niet hoog, ten 
- ogste die van een binnenlands gesprek. Je 
.. ebt daarvoor alleen hete-mailadres nodig 
(e-mail betekent electronic mail , Tom V.). 

Vliegensvlug zoeken 
Toen ik op een gegeven moment bemerkte 
dat er op Internet adreslijsten met e-mail
adressen zijn te raadplegen, ben ik meteen 
hierin gaan zoeken. Het ging eigenlijk 
verbazend snel en simpel. Na ten hoogste een 
paar minuten was ik verbonden met een 
bestand van de Universiteit van Wisconsin in 

Madison en vond ik gegevens van Paul K. en 
Jackie D. Vreugdenhil. Bij Paul K. werd ook 
het e-mailadres verstrekt. Voor het andere 
(onbekende) familielid Harvey G. Vreugden
hil moest ik in Fargo in North Dakota zijn. 
Maar ik kreeg daar tot geen enkele computer 
toegang. Overigens is het ook maar de vraag 
of Harvey G. daar nog werkt, omdat ik al een 
aantal jaren geen publikaties van zijn hand 
meer ontdek. 

Meedenken ook na reünie 
Ook voor Cornelis Veugdenhil (EX a) uit Deventer was het op 23 september jongstleden 
vroeg dag. Hij koos voor een bezoek aan het Westlands Museum en vond het alleszins de 
moeite waard. Over het middagprogramma noteerde hij: 'Een middag van ernst en luim. 
Attracties alom, soms oorverdovend of in het Engels "Oversized". Ter verduidelijking: 
een popgroep. De causerie van mevrouw Aben-Nederpeld was bijzonder interessant. Zelf 
noemt ze haar praatje eigen geschiedenis. Met andere woorden: in je verleden duiken met 

familieleden van toen. Hoe ze leefden en hoe je er zelf bij zit anno 1995. Kortom, een 
voordracht met veel humor, waarin ze een lesje in genealogie geeft om u tegen te zeggen. 
Zet maar een boom op over je geslachtsboom .. ' 

Na vele regels dankbetuigingen aan het adres 
van allen die aan de organisatie van de reünie 
hebben meegewerkt - met een speciale pluim 
voor Job - schreef Cornelis Vreugdenhil neer 
wat hij dacht over het antwoord op de vraag: 
Hoe nu verder na de reünie? 

Ideeën 
'Het vraagt,' luidt zijn mening, 'onze 
voortdurende activiteit en noodzakelijke 
inspanning om onze stichting, onze samen
hang in stand te houden. Sterker nog: uit te 
bouwen tot een levende historie-met
toekomst.' Hij zette een aantal ideeën op 
papier: 
1. Oprichting van een genealogische Vreug

denhilkring, een soort organisatie van elk 
van de vijftien takken apart, die de 
naspeuringen naar het verleden activeert, 
animeert en registreert 

2. Een vaste rubriek in de Vreugdeschakel 
met groeten uit de 'hele' wereld (zie onder 

meer Vreugdeschakel nr. 32 van 
september 1995) 

3. Als je kritisch bent 
ingesteld en je wilt 
positief bijdragen aan de 
opbloei van de stichting, 
laat dit dan aan het 
bestuur weten 

4. Als je humoristische 
opmerkingen hebt, zal 
iedereen die met plezier 
lezen. Een nieuwe rubriek 
in de Vreugdeschakel zou 
Moppen(r)hoek kunnen 
heten 

5. De eventuele vorming van 
een regionaal ontmoe
tingspunt omdat onze 
familie nogal verspreid is, 
waardoor contact en het 
ontwikkelen van activitei
ten niet altijd gemakkelijk is. 

Snel een reactie 
Het contact met Paul K. daarentegen zou ik 
kunnen proberen te leggen. Een berichtje was 
vrij snel gemaakt en verzonden. En .. jawel, 
na slechts enkele dagen kreeg ik een reactie: 
Paul K. was geïnteresseerd en zou wat 
gegevens proberen te achterhalen. Na enige 
tijd volgde een tweede bericht en daaruit 
bleek, dat zijn grootvader Harmen (K IX j,6) 
is en zijn vader Marion John. Verder liet hij 
weten, dat de gevonden Jackie D. zijn vrouw 
is. Aangezien het om waarschijnlijk de 
grootste 'witte plek' in ons familieboek gaat 
- zie met name blz. 246 - heb ik Paul een 
bericht teruggestuurd over zijn afstamming 
en hem gevraagd om meer gegevens. 
Hopelijk kunnen Paul en zijn directe 
verwanten voldoende gegevens verzamelen 
om dit gedeelte van onze genealogie te 
kunnen invullen. 

Tom, bibliothecaris 

Lof 
Cornelis Vreugdenhil realiseert zich dat een 
aantal van deze suggesties/voorstellen bij 
verwerkelijking financiële consequenties 
heeft. Ook daarvoor kwam hij met sugges
ties. Het bestuur zal zich in eerste instantie 
over deze ideeën buigen en in contact met 
hem treden. Het positieve en creatieve 
meedenken met onze stichting en de door 
haar ontwikkelde activiteiten verdient 
vooralsnog alle lof! 

Deelnemers aan de excursie IUU1I' het 
Westlands Museum bij de maquette 
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'Een stukje geschiedenis in de stilte van de duinen' 

Het Fort aan den Hoek van Holland 
Na de gezellige ontvangst in De Brug vertrok om 10.45 uur de eerste groep deelne
mers per bus naar het Fort aan den Hoek van Holland. Het was een geanimeerde 
groep mensen, die op deze regenachtige ochtend één van de bussen van Vreugde 
Tours vulde. De ramen waren beslagen, maar de regen was snel vergeten toen de 
bus stilhield bij het fort. Wie had gedacht midden in de stilte van de duinen van 
Hoek van Holland een stukje Nederlandse militaire geschiedenis te vinden? Of
schoon het alleszins begrijpelijk is, dat aan het einde van de vorige eeuw op een 
dergelijke strategische plek aan een van de belangrijkste vaarwegen van ons land 
een dergelijk verdedigingswerk is gebouwd. 

De gids die de deelnemers aan de 
excursie rondleidde, vertelde enthousiast 
allerlei verhalen over het fort en liet het 
gezelschap alle hoeken en nissen in het 
fort zien. Zo ontstond een goed beeld van 
de manier waarop de militairen in de 
Joop der jaren op deze kleine plek de tijd 
hadden doorgebracht. 
Dat was bepaald niet comfortabel. Het 
gangenstelsel in het fort is 2,5 km lang 
en er bevinden zich zo'n 107 kamers en 
andere mysterieuze ruimtes. De gids liet 
ook de eigen bakkerij zien en de bassins 
waarin het regenwater voor de eigen 
drinkwatervoorziening werd opgevangen. 
Ook waren er opstellingen te zien van 
allerlei gevechtsituaties vanaf het einde 
van de vorige eeuw tot aan de Tweede 
Wereldoorlog. 

Expositie 
Het fort behoort tot de best bewaarde 
geheimen van Zuid-Holland en dat zal 
wel te maken hebben met het feit dat het 
grotendeels onder de grond ligt. Als 
ver:dedigingsmiddel heeft het pantserfort 
nooit dienst gedaan. Slecht onderhoud 
van de apparatuur voorkwam dat de 

*Kees Vreugdenhil, eigenaar van KV Mode 
& Stij l aan de Markt in 's-Gravenzande, 
terug te vinden in ons familieboek onder 
code-nummer C X al, 1, verkoopt onder 
meer jassen die over tien jaar nog bij de tijd 
zijn. De Kansurnenten Wegwijzer wist dit 
kort geleden te melden. De jassen kosten 
overigens duizend gulden. Eerder vorig jaar 
was de 'jonge ondernemer' Kees ook al 
onderwerp van publikatie in de Westlandsche 
Courant. 

*Een andere Westlandse Vreugdenhil, 
Abraham (C XI ag, 3?) uit Hoek van 
Holland, dook op in de uitvindersrubriek 
'Goed gevonden' van het vakblad voor de 
Bloemisterij. Hij maakte zelf een hulpmiddel 
om, rechtop staande, gemakkelijk onder het 
gaas door in bedden met gypsophila' s te 
kunnen spuiten. Stelt niets voor, vond hij, 
maar kreeg toch f. 50,- van de redactie van 
het genoemde blad. 
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kanonnen bij het uitbreken van de Tweede 
Wereldoorlog in stelling konden worden 
gebracht. Het fort heeft dan ook voorname
lijk dienst gedaan als oefenkwartier. 
In het fort is het Nederlands Kustverdedi
gingsmuseum gevestigd. Dit is een perma
nente expositie van onder meer geschut, 
uniformen en foto's met het accent op de 
Nederlandse en Duitse kustverdediging voor 
en tijdens 
de Tweede Wereldoor
log. Een vermeldens
waardig feit is nog, dat 
koningin Wilhelmina in 
1940 met haar regering 
vanuit dit fort naar 
Engeland is vertrokken. 

Terug 
Bij het verlaten van het 
fort bleek het weer te 
zijn opgeknapt en kon de 
bus de deelnemers aan de 
excursie zonder beslagen 
ramen terugbrengen naar 
De Brug. 

Een excursiedeelnemer 

Personalia 

*Boze Vreugdenhil roept ambtenaren tot de 
orde, kopte de Westlandsche Courant op een 
(goeie?) dag dit najaar. Portefeuillehouder 
ing. L. W. Vreugdenkil (J X a,l) van Hoek 
van Holland bleek volgens een bericht in 
deze krant ertegen te zijn dat ambtenaren op 
eigen houtje uitspraken doen. Om die reden 
annuleerde hij een bepaalde bijeenkomst. 
Wat andere Hoekse gemeentelijke politici 
niet zagen zitten. Wij hopen dat het dreigend 
'ernstig politieke probleem' waarover in de 
krant werd gerept, voorkomen dan wel 
bezworen is. 

*Veel vriendelijker werd dezelfde Vreugden
hiJ getypeerd in de kolommen van de 
Westland Post ter gelegenheid van de 
opening van het nieuwe front-office van 
Gemeentewerken in Hoek van Holland. 
Vreugdenhil: 'We nodigen heel Hoek van 
Holland uit.' 

MlUJuetu van hetFort 
oon den Hoek van Holland 

... regenachtige ochtend ... 

*En ja hoor, daar waren ze weer in de krant 
(het hele Westland) dit najaar, omdat ze in 
hun categorie clubkampioen (atletiek) 
werden: moeder Nel -die of het maar niks 
was haar clubrecords scherper stelde-, 
Marijkeen Johan en Frank. Dat gaat maar 
door, niet te geloven! 

*Na 44 jaar werd een droom werkelijkheid: 
'Westland Wil Vooruit' 1\feeg de beschik
king over een eigen parcours, dat -aldus de 
Westlandsche Courant- dit najaar door 
wieiergrootheid Peter Post himself officieel 
werd geopend. Ook bij dit evenement was 
een VreugdenhiJ betrokken, en wel Lisa 
Vreugdenkil (C XI am?), de voorzitter van de 
afdeling Wielrennen van 'Westland Wil 
Vooruit', die na te zijn gekiekt, vanuit de 
krantenkolommen trots de lezers aankeek. 



(niet eerder gepubliceerde mutaties van vóór 
31 december 1994) 

Geboren 
29.10.1983 te Den Haag, Mirjam, 

dochter van Jacob Pieter 
Christiaan Vreugdenbil (K XII ag) 
en Jantine Wiersema 

04.07.1985 te Delfgauw (Pijnacker), Peter 
Johan, zoon van Leonardus 
Johannes Vreugdenbil (0 XI w) 
en Petronelia Johanna van der 
Wijngaart 

01.08.1985 te Den Haag, Linda, dochter 
van Jacob Pieter Christiaan 
Vreugdenbil (K XII ag) en Jantine 
Wiersema 

31.03.1986 te Colombia, Alejandra Alzate, 
dochter van Patricia Patino Alzate· 
per 10 december 1992 is haar ' 
achtemaam gewijzigd in 
Vreugdenbil (J XI h) 

18.09.1986 te Maasland, Dennis, zoon van 
Daniel Vreugdenbil (K XII ao) 
en Hendrika Johanna Maria 
Vermeulen 

02.11.1988 te Amsterdam, Hannah, dochter 
- van-eomelis-Vreugdenhil-(.K-XII -a) 

en Marlene Johanne Elizabeth 
van Asperen Vervenne 

30.03.1990 te Leiden, Charlotte Vasanthi 
dochter van Martien Vreugdenhll 
(MIX j.1) en Brasanthi Renuka 
Ferdinando 

27.10.1990 te Rozenburg, Marcel, zoon van 
Daniel Vreugdenbil (K XII ao) en 
Hendrika Johanna Maria 
Vermeulen 

A-08.1991 te Leiden, Robin Vasanthi, zoon 
van Martien Vreugdenbil (M IXj.1) 
en Brasanthi Renuka Ferdinando 

03.08.1992 te Rotterdam, Steven, zoon van 
Arend Willem Vreugdenbil 
(K XI ae.10) en Gerdina Hoogland 

11.08.1992 te Leiden, Hernardus Johannes, 
zoon van Johannes Reinier 
Vreugdenbil (0 XI o.l) en Hilligje 
Pierik 

23 .08.1992 te Emmeloord, Elsje Janneke, 
dochter van Robert Jan Vreugdenbil 
(K XI af.ll) en Jenny Vermeer 

08.09.1992 te Maasland, Sindy, dochter van 
Huibrecht Andre Vreugdenbil 
(K XI ab.2) en Hetty Roodhorst 

11.11.1992 te C?ronel Brandsen (Argentinië), 
Damela, dochter van Eduardo Ariel 
Vreugdenbil (N X u.l) en Maria 
Sonia Benitez 

07.02.1993 te Rotterdam, Elisabeth Sariah, 
dochter van Willem Ype Vreugden
hil (B X g.l) en Gerda Krammer 

11.03.1993 te Rotterdam, Hester, dochter van 
Jacob Pieter Christiaan Vreugdenbil 
(K XII ag) en Jantine Wiersema 

02.02.1994 te Laag-Zuthem, Arie Jacob, zoon 
van Robert Jan Vreugdenbil 
(K XI af.l1) en 

Vreugdenbilkroniek 

28.05.1994 
Jenny Vermeer 
te Coronel Brandsen (Argentinië), 
Jan, zoon van Eduardo Ariel 
Vreugdenbil (N X u.1) 
en Maria Sonia Benitez. 

Boonzaayer, geboren 21 april 
1969 te Renswoude (zoon van 
Comelis Boonzaayer en Heintje 
Moes bergen) 

03.06.1993 te Vleuten de Meern, Maria 
Gehuwd VreugdenhiJ (0 XI j.2) met 
31.03.1988 te Colombo (Shri Lanka), Martien Willem Paul (Pim) Klap, geboren 

VreugdenhiJ (M IXj.1) met 17 juli 1968 te Utrecht (zoon van 
Brasanthi Renuka Willem Josias Klap en Aaltjen van 

Ferdinando, geboren 5 maart 1969 Dijk) 
te Galle (Shri Lanka) 26.07.1993 te Schipluiden, Catharina Maria 

25.08.1989 te Umuiden, Angelique (Marion) VreugdenhiJ (C XI ag.1) 
VreugdenhiJ (0 XI e.l) met met Stefanus Wilhelmus van 
Petrus Johannes Jacobus Paassen, geboren 26 juli 1960 te 
Klaassen, geboren 9 november Schipluiden (zoon van J.A. van 
1962 te Umuiden (zoon van Paassen en C. Bentvelsen) 
Johannes Franciscus Klaassen 13.09.1993 te Rotterdam, Marco VreugdenhiJ 
en C. Pauwels) (N X t.l) met Patricia van 

09.02.1990 te Zwijndrecht, Johannes Willigen, geboren 22 december 
VreugdenhiJ (D XI af.3) 1969 te Eindhoven (dochter van 
met Miranda Honkoop, geboren Genit Ruth van Willigen en 
10 november 1969 te Zwijn~h Johanna Wilhelmina Maria Buyl) 
(dochter _van Genit Honkoo~-----·" 14.10.1993 te Wad<!jiJ_xveen, Clasina Petronel-
en GeertJe An~e Vlasblom) · -\ la lpl"VI:eligdenhil (K XI ab.1) 

05.10.1990 te Maassluis, Cornelis •. • mett~[· ' Markus, geboren 
VreugdenhiJ (N X ae.2) met • , 12 ~eptem r 1959 te Waddinxveen 
Renate Desiree Bal, geboren 3 • (zoo~ ~- ndert Markus en 
december 1967 te Alphen aan den\ "-~ ... / _ · ~ gje erk) 
Rijn (dochter van Johannes Bal en \; 2€dL!2_93 te N~d Wilco VreugdenhiJ 
Jacoba van Dijk) '-. (&.:xJ: b.3) et Johanna 

05.09.1991 te Rotterdam, Arend Willem \. Wilhelminà Winkelman, geboren 
VreugdenhiJ (K XI ae.10) met ) 5 januari 1975 te Delft (dochter van 
Gerdina Hoogland, geboren 27 Coenraad Loctewijk Hendrik 
augustus 1965 te Ede (dochter van Winke en Johanna Wilhelmina 
Jan Hoogland en.Catharina. Henneveld 
Hemperius) : 25.03.1994 te Rozenburg, Johannes Laureus 

26.05.1992 te Arnhem, Annemieke Stella Vreugde~(K XI r.3) met 
VreugdenhiJ (N XI y.1) met Lu~/ ' . otensia peurlette Lie-Kwie-
Jan Hooykaas, geboren 22 febru;fri Sjoe, gebdren 25 april 1949 te 

1963 te Amsterdam (zoon van J.áll 15_07_1994 ~~- un~ert,~~:n=are) 
Hooykaas en Edith Hagelstang~) 

31.01.1992 te Pijnacker, Hendrika Co)'tÎelia V enhil -l< XI as.l) met 
VreugdenhiJ (0 XI w.2)",Remco de Lo Emma"Vermeer, geboren 
Vogel, geboren 22 augtiStus 1968 te 8 se te~ 1960 te Brunai 
Berkel en Rodenrijs/Zoon van (Indo eS~}e), 
Jacobus de Vogel ~n Johanna 01.09.1994 teN ijk, drianm; 
Myndert) '--. Vreugde , · (6 * c) et Jacoba 

10.04.1992 te Hoogkerk, Ellen Vreugdellhil Johanna Maria Smit! geboren 18 
(0 XI c.1) met Gerhardus · ---- · L •• _ juli 1960 te Wate · gen (dochter 
Ludgerus Diekstra, geboren 10 -------\>an Gerardus Johannes Hermanus 
maart 1959 te Haren (zoon van Smit en Johanna Wilhelmina van 
Oerhardus Heseflus Jozef Diekstra der Stap) 
en Bemadette Henrica Gerarda 03.09.1994 te Amsterdam, Anna Maria 
Lubbers) VreugdenhiJ (0 XI t.l) met 

14.08.1992 te Leiden, Esther JohannaPaula Alexander Herman Marinus 
VreugdenhiJ (K XI ba.2) met Ferdinandusse, geboren 
Robertus Johannes Hendrikus 7 november 1963 te Den Haag 
Steenbrink geboren 27 augustus (zoon van Daniel Marinus Ferdinan-
1965 te Vinkeveen (zoon van dusse en Hermana Godefrieda 
Johannes Petrus Martinus Steen- Haffert). 
brink en Johanna Comelia Josephi
na van den Brom) 

02.10.1992 te Genemuiden, Johannes Reinier 
VreugdenhiJ (0 XI o.l) met 
Hilligje Pierik, geboren 20 
oktober 1963 te Zwolierkerspel 
(dochter van hendrik Pierik en 
Annigje Roeland) 

10.12.1992 te 's-Gravenzande, Pieter 
VreugdenhiJ (J XI h) met Patricia 
Patino Alzate, geboren 30 april 
1966 te Manizales (Colombia) 

10.12.1992 te Renswoude, Maria Johanna 
VreugdenhiJ (K XI e.4) met Rob 

Overleden 
04.07.1993 

24.10.1993 

06.12.1993 

27.08.1994 

te Alkmaar, Cornelia VreugdenhiJ 
(A IX 11) 
te Delft, Pieternella VreugdenhiJ 
(J IX e.3) 
te Voorburg, 
Jogchem VreugdenhiJ (D XI u) 
te Rijswijk, Cornelia Johanna 
Kruijf (M IX b ). 

Dank aan allen die hiervoor berichten instuurden. 
Doet u het ook? 

De secretaris 
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Hugo Vreugdenkil (D X V) uit Amsterdam is een enthousiast (senior) lid van de golfclub 
Spaarnwoude. Dat hij bepaald voor geen kleintje vervaard is, bleek uit het door hemzelf aan 
ons toegestuurde artikeltje uit het clubblad van deze golfclub. Oordeelt u zelf! 

'De naakthole' 
'Er gebeuren toch echt soms vreemde dingen 
op onze onvolprezen golfbaan Spaarnwoude. 
Ter lering en zeker ook ter vermaak zal ik u 
zo'n vreemd voorval gaan verhalen: Ik was er 
ooggetuige van. 

Het vond plaats op de heren-seniorenochtend 
en het was een stralende voorjaarsdag in mei. 
De driebal van al wat oudere heren had 
afgeslagen op de derde hole van het alternatie
ve circuit, de rest van het jaar bekend als E6, 
de hole die eindigt vlak bij het terrein bestemd 
voor de naaktrecreatie en die daarom door de 
regelmatige gebruikers dan ook altijd 'de 
naakthole' wordt genoemd. 
De heren waren inmiddels de lastige dwars
sloot genaderd, die Cor Clem'fnt tot man-in
bonus heeft gemaakt. En,~cfok dit keer was het 1 

weer raak. Eén van de drie, laten we hem om 
privacy-redenen maar Aart noemen, sloeg zijn 
bal niet over, maar in het water. Hij liep naar 
de schuine waterktk t om te kijken of zijn bal 
misschien nog op te vissen zou zijn. lj kent 
die meestal nutfeloze handelingen. 

Behulpzaam als hij altijd is, kw~ook zijn 
medespeler - laten wij hem voor het gemak 
maar Hugo noemen - te hulp. Hij plaatste hjn 
mooie electric trolley zo'n meter of tien voor 
het water en ging met art ook met een stok 
in het water poeren. Zoàls meestal dit keer 
ook weer tevergeefs: e\ zQu een nieuwe bal 
gedropt moeten worden. 

Hugo liep weer terug naai( zijn golfkar, maar 
die stond er niet meer. We v,iel het de Heren 
op dat het water nogal borrelde recht voor de 
plaats waar de trolley had g staan. Aarl 
opperde nog even de moge 'jkheid dat er een 
gasleiding lekte, maar Hug trok de on nt
koombare conclusie: 'M' ar J igrér in! !;Joe 
kan dat nou?' Goede raad is~stal duur, 

maar Hugo bleek een doortastende golfer. Ik 
vermeldde al even dat het een prachtige 
zonnige meimorgen was en dat versnelde 
Bugo's besluit. Snel kleedde hij zich helemaal 
uit, daarmee het begrip 'Naakthole' een 
onverwachte nieuwe dimensie gevend. 
Zelfs zijn trouwring gaf hij Aart even in 
bewaring en onder de historische woorden 
'Zeg haar dat ik altijd van haar gehouden heb' 
begaf hij zich, toch al bijna 75 jaar oud, 
moedig te water. 

Gelukkig had hij de zware kar al gauw te 
~akken en met vereende krachten werden 
trolley en mens op het droge gebracht. Er 
werd gezucht van opluchting: die klus was 
geklaard. 
Net toen Hugo zich weer wilde aankleden 
besloot hij toch eerst nog even te kijken of al 
zijn stokken er nog in zaten. Maar goed dat hij 
op dat idee kwam, wat de putter zat niet meer 
in de tas. En, ja hoor, opnieuw moest de 
ongelukkige Hugo het nu al troebele water in. 
Een ook de putter kon worden getraceerd. 
Met zijn singlet werd het natte lijf gedroogd 
en even later zagen we hem, weer keurig in 
zijn golf-outfit, een bemodderde golfkar voor 
zich uit duwend, richting Graan voor Visch 
gaan, waar hij na de koude douche nu een 
lekkere warme kon nemen. 

Ik kan u melden dat hij goed is thuis geko
men. Wel vond zijn vrouw dat hij wat aan de 
vroege kant was: dat was ze niet van hem 
gewend op de senioren-woensdag. Toen moest 

'j zijn verhaal wel vertellen: ze heeft er lang 
en hartelijk om gelachen. 
Teh')ering na al dit vermaak: zet uw golfkar 
nooi o een naar het water aflopende helling 
met de wielen in de richting van het water. 

Ooggetuige ) 
(laten we hem maar Pieter noemen)' ..----

Wat Vreugdenkillen al niet kunnen meemaken! Wij zeggen Hugo heel hartelijk dank voor zijn 
bijdrage. Voor de goede orde: een hole is een kuiltje in het terrein waarin de bal geslagen moet 
worden en een trolley is een wagentje voor het vervoer van golfattributen. Een putter is een 
bepaald soort golfstok, gebruikt op de green, het gedeelte van de golfbaan rondom een hole. 

Jaarlijkse donatie 
Zonder uw financiële steun zou onze 
stichting het niet bolwerken en zouden de 
activiteiten moeten worden stopgezet. 
'Maar u bent een goede gever,' aldus 
onze voorzitter tijdens de recente 
familiereünie . 'Wij trekken daaruit de 
conclusie dat u vertrouwen heeft in de 
activiteiten van onze stichting. ' In dit 
eerste nummer van het nieuwe jaar doen 

wij weer een beroep op u. Het stortingsbiljet 
dat u bij deze editie aantreft, ontvangen wij 
gaarne ingevuld van u terug. Het is bekend, 
dat de minimale donatie f 25 ,- per jaar 
bedraagt, maar dat ook hogere bedragen van 
harte welkom zijn. 
Voor uw reactie zeggen wij u bij voorbaat 
hartelijk dank! 
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